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Perlehalsbaandet,
Ved P. V.
—o—
Skopudser Jakobsen stod Dag ud og
Dag ind ved Udgangen til Banegaarden og saa de rejsende strømme ud
og ind. Naar Togene kom og gik, fik
han noget at bestille. Han bøjede -sig
ned, for maaske med en blød Klud
over en rafineret Damesko eller børstede Støvet af et Par elegante Herrebenklæder.
Saa rettede han sig op og modtog
sin Løn. Støver forsvandt paa Brostenene, de femogtyve Øre i hans Lomme.
Naar det regnede, lo han. Naar Solen
skinnede, bandede han, for saa gik
ti«
Forretningen daarligt.
' En Aften, da han gik hjem, saa han
noget, der laa og glimtede i Skæret
af Gadelygten, ganske tæt ved Rendestenen laa det og snoede sig, skinnede
som en fosforriserende Sankt-Hansorm.
Han tog Tingesten op. Hjemme vaskede han omhyggeligt al Snavset af
og se, 'en ægte Perlekæde kom for Dagen, saaledes som han allerede paa
Hjemvejen med en glad Hjertebanken
havde formodet.
Kone, lca` du li` den ?"
„IE -ja! Den skal jeg rigtignok have
ilts om Søndagen!"
»Saa man kan arrestere mig -- som
Tyv ?"
„Saa sælg den og faa nogle Penge
tor den!"
'„Næh! Det gaar vist heller ikke."
Om Natten kunde Jakobsen ikke
sove. Han maatte stadig tænke paa den
Perlekæde. Hvileløs væltede han sig
frem og tilbage paa Sengen.
Næste Morgen drak han sin Kaffe
i dyb Tavshed, og han havde allerede
aabnet Døren og vilde til at gaa, da
Konen lidt frygtsomt spurgte : „Naa
hvad har Du saa tænkt paa at gøre ?"
„Ærlighed varer længst," lød det
lakonisk.
– –
Skopudser Jakobsen traadte ind i en
stor Juvelforretning, der laa tæt ved
Strøget.
„Hvormeget er denne her værd ?"
,Et Øjeblik !"
Juveleren traadte hen til Lyset, han
saa straks, at Smykket, han holdt i
Haanden, var ægte og meget værdifuldt.
Blot passede det daarligt til den noget
lurvet klædt udseende Overbringer, som
han hemmeligt betragtede over Randen af sine Briller.
„Undskyld et øjeblik. jeg maa lige
hente et Forstørrelsesglas."
Han gik hurtigt hen til Telefonen.
» 4325, vær venlig at ringe stærkt,
Tak."
„Politivagten her ! Hvem der?"
Juveler Levinson I En tordrægtig
Mandperson er lige kommet ind i min
Forretning med en værdifuld Perlekæde."
„Vel. Vi er der med det samme."
Juveleren gik igen ud i Butikken.
,,Et Øjeblik endnu, jeg ved endnu ikke
helt, hvormeget . . ."
„Aah ! saa nøjagtigt behøver De saamænd ikke at undersøge hver enkelt
Perle. Jeg vilde bare vide, hvormeget,
det hele saadan omtrent er værd."
I det samme gik Døren op, og to
Kriminalbetjente traadte ind. Den ældste traadte hen til Jakobsen og viste
han sit Politiskilt.
Jamen -- jamen," stammede Skopudseren, jeg vilde jo netop hen og
aflevere det paa Kontoret for fundne
Sager."
„Han er vel nok rafineret, den gamle Fyr," udtalte den yngste af de to
Betjente.
„De vilde sælge Kæden," istemte Juveleren, „De er, enten Hæler eller Stjæler,"

eller paa anden Maade være landet i
Rendestenen.
Det lykkedes ham virkelig at faa sat
Skopudseren paa fri Fod, og han kostede Jakobsen 800 Kr.!
Saa tog Jakobsen en anden Sagfører,
for at udvirke Salget af Perlekæden,
eftersom der ikke havde meldt sig
nogen Ejermand.
Dette skete ogsaa, da Ventetiden var
udløbet. Salget indbragte kun 865 Kr.
Sagfører Nummer to- beregnede for
sin Ulejlighed en Sum af 300 Kr. Nu forstod Skopudser Jakobser, at Ærlighed ikke altid varer længst!

Københavns Hundekirkegaard.

Ude ad Vanløse til ligger Københavns Hundekirkegaard, omfattende et ikke helt ringe Areal, smukt inddelt og med en Mængde
velholdte Grave over Menneskets trofaste Venner blandt Dyrene, Hundene. Det •er ejendommeligt at vandre rundt mellem alle disse Dyrebegravelser, hvor Ligsten ved Ligsten fortæller om det smertelige Tab,
som Mennesker, vel oftest ensomme gamle Mennesker, har lidt, da de
mistede deres firbenede Ledsager. Enkelte Steder stødes man, og siger
til sig selv: Skaberi! Men langt de fleste Grave er Udtryk for en virkelig køn og værdifuld Følelse, som man stille og bevæget bøjer sig
for. –• Paa en Marmortavle læser man Farvel lille Molly. Tak for
alle de kære Minder". Paa en anden staar der blot: „Bob 131/2 Aar".
En tredie Gravsten har ikke blot en Marmortavle med Ordene : „Farvel
lille Ledy" i forgyldt Skrift, men paa selve den ret store Grav er Nav
net Ledy anlagt med smuk Buksbom. — Hundekirkegaarden er de
urnæledes Grave, her har de faaet et Eftermæle, som mange Mennesker ikke engang faar.

Recepten.
Gabriel West var alene i Apoteket ;
han havde endnu ikke slukket Lyset,
skønt Klokken var saa mange, at der
næppe kunde ventes flere Kunder. Alligevel følte han sig næsten bange ved
den Ensomhed, som Rummet bagved
indgød. For en Maaned siden vilde han
ikke have følt Ensomhed, da havde han
noget at leve for. Han var 28 Aar og
havde ejet Apoteker i knap 1,5 Aar,
hans Formand havde været gammel og
havde ladet Forretningen gaaet tilbage,
men Gabriel mente nok, at den vilde
rejse sig igen, naar der kom unge
Kræfter til. Og det slag til. Apoteket
var en god Forretning, og han havde
allerede Indtægter. der tillod ham at
gifte sig. Spørgsmaatet var, om han
skulde bede Muriel Avory blive sin
Hustru.
Denne Aften var Aftenen før hendes
Bryllup med en anden. Muriel havde
siden sit attende Aar været forlovet

med Harry Lomas, der i seks Aar havde opholdt sig i Udlandet for at tjene
Penge, at han kunde byde hende ,et
Hjem. Nu havde han samlet sig en
Formue og var kommet hjem.
– Jeg kan ikke svigte ham. havde
Muriel sagt til Gabriel, det vilde ikke
være rigtigt at svigte ham, der har arbejdet saa længe og saa haardt for
min Skyld.
Gabriel var ligesaa retfærdig som
Muriel; og han forsøgte ikke at overtale hende til at handle anderledes.
Imorgen stod altsaa Brylluppet. Gabriel havde ikke set sin Rival, i de
fjorten Dage, denne havde været i England, og han undgik som efter en tavs
Overenskomst Muriels Hjem.
– ––
Det ringede paa Natklokken. og Gabriel blev næsten glad.
– Det var et Held, at jeg slap ind,
sagde Kunden. jeg var bange for, at
der var lukket overalt her i den lille
By Guldminster, og jeg skal nødvendigvis have dette i Aften.
Kunden var omved de tredive, lille
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Trykt i Allinge Bogtrykkerl

Fredag den 22. Maj

„Nej, og atter nej !" paastod Jakobsen fortvivlet. „Jeg vilde have Værdien
at vide, saa Ejermanden ikke kunde
sige, at den ingen Værdi har og saaledes snyde mig for Findelønnen."
» Næh ! Den kender vi I Kom De bare
med, vi kender Slagsen !"
Og trods Protester og Forsikringer
blev Skopudser Jakobsen arresteret og
taget med paa Stationen.
– –
Men Jakobsen tog sig en Sagfører.
Denne arbejdede paa hans Frifindelse
ved at henvise til, at hans Klient aldrig tidligere havde været straffet, og
Perlekæden virkelig kunde være tabt
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og sat og havde et godmodigt, men
noget trest Udseende. Hans Haand
skælvede, da han rakte en Recept frem,
der bar Tegn af at have været anvendt
før.
– Jeg trænger til en Dosis inden
Sengetid. Jeg føler mig daarlig og maa
have noget til at live mig op.
Gabriel læste Recepten med sædvanlig Grundighed. Det var et meget kraftigt nervestillende Middel, der plejede
at bruges af Mennesker, hvis Udsvævelser havde taget haardt paa Nervesystemet.
– Der er usædvanlig meget Stryknin i dette her, sagde Gabriel.
Den anden smaalo.
– De skal ikke ængste Dem, jeg er
vant til det, og jeg trænger i Aften til
noget særligt stærkt for mine Nerver
Gabriel havde kastet et Blik paa
Receptens Navn og læste – „Harry
Lo mas".
Altsaa hans Rival – Muriels tilkommende Mand.
Gabriel forstod, at dette var en Mand,
der aldrig havde nægtet sig noget, men
havde besluttet at holde sit Ord til
den Pige, der havde ventet paa ham,
selvom han maaske ikke hayde syntes,
at Tiden var inde endnu til at begynde
et mere adstadigt Liv.
For en saadan Mands Skyld havde
Gabriel mistet den eneste Kvinde, han
havde elsket. Hans Sind oprørtes. Den
bedste Mand i Verden var knap Muriel
værdig, og nu kom en Mand som ham
og gjorde Fordring paa hende!
– Jeg skal ekspedere Recepten, sagde
West rolig. Men jeg maa bede Dem
kvittere for, at De bar modtaget det,
da det indeholder stærk Gift, og da
mymjghederne nu er blevet mere
strikse.
Gabriel gjorde en lille Flaske i Stand,
paasatte Etiketten „Gift" og var ved
at skrive Prisen, da den anden afbrød
ham :
– Det behøves ikke ; hvad koster
det ?
– ––
West var glad, da Kunden var gaaet.
Han følte Hadet vokse mod den Mand
og overvejede, om han ikke burde dræbe ham for at redde Muriel. Det vilde
havde været let for ham at rydde den
Mand af Vejen. En lille Fejltagelse
ved Ekspeditionen, blot dobbelt Dosis
Stryknin, og Manden havde været dødsdømt. •
Da slog en Tanke ned i hans Hjerne.
Hvor meget Stryknin havde han egentlig tilsat Medicinen ? Han kunde ikke
huske Receptens Indhold, men to Gram
Stryknin . to Gram . . en saadan
Dosis kunde jo dræbe et hvilket som
helst Menneske. Det var umuligt, at
han kunde have begaaet en saadan
Fejltagelse.
I Han slog Receptbogen op. I den stod
der to Milligram som Mazimum-Dosis.
Han gik hen til Hylden med Giften.
Om Morgenen havde han fyldt paa
alle Flasker, og det vilde være let at
se, hvor meget Stryknin han havde
taget . .
Hans Hjerte vilde knapt slaa. Vædsken i Flasken med Strykninen var
sunket næsten en Tomme i Stedet for
en Ubetydelighed, om han kun havde
taget to Milligram. Han havde virkelig
taget to Gram !
Et øjeblik følte han sig lamslaaet.
Han havde mod sin Villie reddet Muriel, men ikke sig selv. Hun vilde altid
betragte ham med Afsky. Og hvad
vilde Verden sige ? Han elskede Muriel, og alle vilde vel finde et Motiv
for hans Handlemaade i den Omstændighed.
Lomas havde nævnt at han vilde tage
en Dosis for Sengetid. Gabriel maatte
altsaa skynde sig til Hotellet, maaske
var det endnu ikke for sent .
– –

1931

Gabriel var ved at slukke Lyset, da
nogle Politimænd bankede paa. En af
dem tog en lille Flaske frem af Lommen.
– De synes at have ekspederet denne her, ikke sandt, Hr. West ?
– Jo, mumlede West uden at se paa
Flasken.
– Saa kan De hjælpe os. Vi har
transporteret et Lig til Stationen, en
velklædt Mand, antagelig en Udlændir,g, og denne Flaske er det eneste,
der eventuelt kan legitimere ham. Han
blev kørt over af en Bil og dræbt ude
paa Gaden. Ved de muligvis, hvem
han er, og hvilken hans Bopæl er?
Politimanden rakte Flasken til Gabriel. Den havde aldrig været aabnet.
Gabriel gik om bag en Skærm, tømte
Størstedelen af Indholdet ud og fyldte
Flaske 15p med Vand. Han saa fuldkommen rolig ud.
– En lille og sat Mand, omkring
ved de tredive? spurgte Gabriel.
Politimanden nikkede.
– Saa er det Harry Lomas, som
bor paa Hotel Victoria. Han har ingen
Slægt her i Byen, men imorgen skulde
han have holdt Bryllup med Frøken
Muriel Avory. Hvis De ønsker det, skal
jeg gerne gaa til hende og underrette
hende om, hvad der er sket.

Dell ideelle Hustru.
Et Par ligefremme Svar paa

et ligefremt Sporgsmaal.
—0—
Man sidder og passiarer en Aften
– hører saa meget om Ægteskaber
baade lykkelige og ulykkelige, gode og misforstaaende. Og saa hænder
det, at man faar en ubetvingelig Lyst
til ogsaa at høre Mændenes Mening
– om Kvinden. Hvorledes skal en ideel
Hustru være? hvad forlanger Manden
af den Kvinde, han er gift – eller tænker paa at gifte sig med.
Vi har spurgt et Par af vore ganske
tilfældige Bekendtskaber . . . i vidt
forskellige Samfundslag . . . og her er
Svarene; – som ikke er ganske uden
Interesse . . . for Damerne !
Først talte vi med vor Ven, Urtekræmmeren, henne paa Hjørnet;
– Naa! sagde han . . naa, saa det
er derfor, De altid sidder og klaprer
paa en Skrivemaskine ? Til Bladene !
det tænkte jeg nok . . . . hvordan Konen skal være ? Hm-m-m hun skal vide,
hvordan hun kan bede Manden om
en Haandstrækning til det huslige Arbejde; – det er min helt klar over :
aldrig be'r hun mig om noget, naar
jeg staar og skal af Sted om Morgenen
. . heller ikke noget med at hente
Koks op om Aftenen, naar man kommer dødtræt hjem. Men om Søndagen!
– naar man har faaet den eneste ordentlige Frokost Ugen igennem – med
Masser af Mad og Masser af Tid . . .
og naar man saa har faaet læst Berlingeren og pillet lidt ved Radio'en .
saa kan hun godt finde paa at sige saadan noget som :
- naa! lille Julius -- nu skulde du
saamænd tage det Tæppe ned i Gaarden og banke det lidt . . . saa du kan
faa Motion og Appetit til Flæskestegen;
. . og det er der jo ikke noget at
sige til ! det gør man jo hellere end
gerne . . . hvem kunde finde paa at
blive gal over en Anmodning. der bliver fremsat paa en saadan Maade? vel?
nej !
– – –
Den næste, jeg talte med var Bageren
– den unge Mand, der kommer med
Brød hver Morgen:
Fortsættes 4. Side.

Skyts paa Hammershus 1610.

ffii79.barse

Falkonetter hørte til det mindste Skyts paa Fæstninger og Skibe.
Det var i Lighed med de ældste
Skytstyper: Bagladeskyts. Som
vist paa Tegningen var der et løst
Kammer (til hvert Stykke Skyts
hørte flere Kammere) med Ladningen, som fæstnedes til Løbet ved
en Kile. De større Typer kaldtes
Falkon er.
Ringbarser (i nedenstaaende
Liste benævnes: „basser") var sværere Skyts, skæftet i en svær Egetræsbjælke. De skød som Regel med
Stenkugler. Løbet var bygget af lange Jernstaver, der holdes sammen
af et Utal af Jernringe. Var ligeledes Bagladeskyts med løse Kammere
(Stykket mellem midterste Beslag
og Kilen). Repræsenterer den ældste kendte Form for Kanoner,
Sk er p en tiner var paa Størrelse
mellem Falkonet og Barse, af Metal eller Smedejern, af Konstruktion
som Falkonet, men som Regel skæftet som Ringbarsen. Var 6-7 Fod
lange, vejede ca. 200 pd. og udskød
'/2 pds. Blykugler paa 5 - 600 Skridts
Afstand.
Skærm bræk k ere (i Listen staar
„Skærbrækker") var sværere skæftede Pjecer med jernsmedede Løb,
Jernbarser som Ringbarser,
men smedede og uden Ringe.
Disse ovennævnte Skytstyper var
1610 forældede.
Datidens Teknik kunde ikke klare
Vanskelighederne ved den fornødne
Tætning for Krudtgassen under
Bagladningen, hvorfor man var gaaet
over til støbt eller smedet Forladeskyts.
Jerngaadne Styk ker var den
gang moderne Skyts af Støbejern
og Forladere, Typer, der i Hovedsagen holdt sig omtrent til vore
Dage, da Bagladeskyts atter indførtes.
Ved en Synsforretning paa Hammershus Aar 1610 fandtes følgende
Skyts og Ammunition paa Fæstningen.
I A r ke I ie h u set: 2 Kobberstykker med nye Feltlader, 3 Jernstykker med nye Feltlader, 1 dobbelt
Jernskerpentin, 3 Lader, 18 Jernbasser (de 12 med Kammer til), 1
Jernringbasse, 10 Jernskerpentiner
(3 uden Kammer til og 1 ganske
ubrugelig uden Stok og Kammer),
12 ubrugelige Jern Ringkammer, 2
gamle Kors og Anker .
Paa KoborreRunddel: 2 Jern-,
gaadne Stykker med beslagne Skibslader, 2 gamle Jernfalkonetter med
gamle Skibslader.
Næste faarn unden til: 2 Jernbasser med ingen Kammer. Ovenpaa : 2 Jerngaadne Stykker, 1 Kobberfalkonet med Skaft.
Paa R ævetaarn unden til: 3
Jernbasser med Kammer, Ovenpaa;
4 Kobberfalkonetter, de 3 med Skaft.
Paa Nørre Runddel ovenpaa:
5 Jerngaaden Stykker med gamle
beslagne Skibslader. I det næste
Rum i samme Runddel: 2 Jernfalkoner, 2 Jernbasser med Kammer.
I det tredie Rum i samme Taarn",
1 Jernkortenr* Stykke, 1 Jernskerpentin, 1 Jernskærbrækker. I nederste Rum i samme Taarn; 2 Jernskærbrækker med Kammer, 1 Jernskerpentin.
1 Sm ørkæl d e ren: 3 Kobberfalkonetter med ingen Skaft, den ene
er kroget.

Paa samme Hus: dobbelt Jern
basse.
Over den gamle Smørkælder:
3 store Kobberstykker, 1 Kobberfalkonet.
Paa P1adsen:8 Jerngaadne Stykker (alle Lader ubrugelige), 2 Jernbasser over Smedien, 1 Jernskærbrækker med Hammer i Koborretaarn.
I Vragkam meret (øverste Rum
i Mandeltaarnet): 10 gamle Bøssepiber, 2 gamle Bøsselaase, 4 Bøssestokke, 10 Td. Slangekrudt ***,
2 tomme Krudttønder.
I Hvælvinger ved den nordre R und d e 1; 800 Jernlod smaa
og store, 28 Stangkugler, 4 Jernfips?
til Basser, 225 Blylod til Basserne,
1 Kædekugle, 1 Forslag af Jern, 1
Kobberskovl til det store Kobberstykke, 5 Kammer til Basser, 8 Kobberskovle til Falkonetter, 1 Kobberform at støbe Kugler udi, 2 Krudtsække, 2 Felttrommer.
1684 flyttedes Garnisonen fra
Hammershus til den nybyggede
Fæstning Christiansø, og Hammershus opgaves som Fæstning. Aaret
forinden fandtes der paa Slottet:
1-12 pds., 1-8 pds., 3-6 pds.
og 2-5 pds. Jernstykker, 2-1 pds
og 2-4 pds. Metalstykker.
Kugler : 50-12 pds., 150 — 8 pds.
20-6 pds., 100 —5 pds , 150-4
pds., 50-2 pds., og 300-1 pds.,
samt en Musketkugleform af Kobber og 1 dito af Jern ganske udøgtig. En Kiste med udøgtige Haandgranater, en Slump urene Brokker
Salpeter ungefær 24 pd. en Slump
Svovl ungefær 20 pd., 5 smaa Kister
med Musketkugler, 20 udøgtige Dragonsadler gamle og fordærvede,
14 Korsgeværer (Partisaner) til Underofficerer, en gammel svensk Fane,
som Printsenskjold medbragte, 233
Musketter, 24 lange Piquer, 116
Bundter Lunter (deraf 59 fordærvede) 25 Knippelkugler, 17 Spidskugler, 10 Sapkugler (Topkugler
Kiæde Kugler, en Jernstang eller
„Koefoed", 2 hele og 16 halve Tønder med Krudt.
* Benævnelsen »Runddel« og »Taarn«
bruges i Flæng.
** Er muligvis en Fejlskrift eller Fordrejning af »Kartov«.
.** Slangekrudt- Kanonkrudt, Kørnerkrudt- Geværkrudt.
K. E. S. Koefoed.

Opgave til Læserne :
Flere af ovennævnte Stedbetegnelser er dunkle
Kan De greje
dem?

47ra »ag til »ag
Kaperkørsel.
Chauffør Aage Jørgensen har
nu faaet Tilladelse til Kaperkørsel
paa Strækningen Allinge—Sandvig
--Hammershus og gældende fra
1, Pinsedag.

I Pinsedagene
arrangeres Lystture til Stettin,
Ystad og Christiansø samt billige
Københavnerture.

Mere Iscreme.
Bornh. Flødeiscremefabrik aabner et Udsalg for Allinge-Sandvig
i Hr. Chr, Jørgensens Ejendom,

Er Bornholmerne interesserede
i deres Historie?
Dette Spørgsinaal er ikke uden
almindelig Betydning og specielt
for undertegnede, der -- som det
ikke, kan være vore Læsere ubekendt — har taget mig venligt af
vor Forhistorie i Skrift og Tale.
Jeg har gjort det først og fremmest, fordi jeg selv finder det højst
interessant; men skal hele Resultatet blot blive en flygtig Mindelse
i et — ellers udmærket — Ugeblad, og ikke fæstnes i Bogform,
da staa: Arbejdet i al for stort
Misforhold til Resultatet, og Tilfredsstillelsen ved det bliver for
ringe til, at den kan fastsættes.
I Anledning af mine Artikelserier
bl. a. om „Mordet ved Strandløkken' og „fra gamle Protokoller"
har jeg modtaget tilstrækkelig mange Beviser paa, at en levende historisk Interesse virke lig har en
stor Udbredelse blandt Læserne.
Men nu er Sagen jo den, at man
her faar det aldeles gratis. Hvor
stor Interessen er, naar der skal
betales for den, viser Resultatet
af Subskriptionen paa Bogen
_Bornholms Befrier". For at den
skal udkomme, maa jeg mindst
have 200 Bestillinger. Det er lykkedes mig at faa 150, men det vil
maaske forbavse Læserne selv at
erfare, at heraf stammer kun de
30 fra Bornholmere paa Bornholm,
Resten er fra det øvrige Danmark.
Saafremt Læseren ikke selv er
blandt disse 30, bør det dog ikke
forbavse ham at se, at Interessen
udenfor Bornholm er mange Gange
større end paa Bornholm, for saa
hører han jo selv til dem, der ikke
vil ofre noget paa denne Interesse,
og en interesse, som man ikke vil
ofre noget paa, hvad er den værd?
Et andet Moment kan vel ogsaa
spille med, og dette er Bornholmerens Angst for, at en anden
Bornholmer skal have nogen Fortjeneste. Aha! tænker han — nu
vil Skribenten lave Forretning det skal jeg nok forhindre.
Til Beroligelse for disse, skal
jeg meddele, at Frygten for, at jeg
skal have nogen Fortjeneste, er
ganske ubegrundet. Derimod venter jeg med Sikkerhed et uundgaaeligt Pengetab, og for at gøre
dette saa ringe som muligt, er det,
at jeg maa sikre mig et et vist Antal Aftagere i Forvejen.
Nu skal det villigt indrømmes,
at 5 Kr. er mange Penge, men
Prisen bliver nu engang højere, jo
mindre Oplaget er.
Bornholmerne er gennemgaaende sparsommelige — det være sagt
til deres Ros; men ogsaa Sparsommelighed kan anvendes forskelligt.
At spare paa aandelig Føde for
at faa Raad til at mæske sin Bug,
er vel ikke rosværdigt for et Kulturmenneske.
Jeg kender adskilligt, som jeg
uden at være altfor indbilsk nok
tør anse for at være af ringere
Værdi end omtalte Bog, og hvorpaa Bornholmeren anvender en
ikke ringe Del af sit kære Mammon.
Hvor mange Sjusser eller Øller
gaar der vel paa en 5 Kr, paa en
pænere Beværtning?
Hvorfor saa ikke en enkelt sjælden Gang ogsaa — eller i Stedet
for — ofre et saadant Beløb paa
en aandelig Interesse.
Skulde det være for meget at
vente, at 50 saadanne vilde melde
sig og slutte sig til de 30 Forgangsmænd ?
I et svagt Haab om, at det skulde lykkes, er der trykt en Bestillingsseddel her i Bladet, for at
Deres Ulejlighed kan være den
mindst mulige.
For højst 5 Øre kan den indsendes til
K. E. S. Koefoed,
Sandvig.

Podning.
Almindelighed lykkes det ikke
at pode Pærer paa Æblestammer,
men Skomager Grønbech, Tein
meddeler os, at han for 5-6 Aar
siden paa Villa Brinken forsøgsvis podede Graapærer paa et Æbletræ. De sidste Aar har Træet,
foruden forskellige Æblesorter,
baaret Graapærer, sidste Aar 4,
hvilket maa anses for en stor
Sjeldenhed.

Pinsen i Aar.
tegner meget lovende. Bøgen og
Birken er allerede sprunget ud og
Skovbunden staar i fuldt Flor.
Gøgen kukker og Sangfuglene slaar
deres Triller. Skoven drager, Naturen er vaagnet op til Pinsefest.
Hotellerne har travlt, alt skal være
færdigt til den store Invasion af
Pinsegæster kommer herover. Turistbureauerne arbejder under
Højtryk. Tusinder af Brochurer
og Reklamer er spredt ud over
Landet.
Berlinske Tidendes Turistoplysningskontor har udsendt en praktisk Turistmappe, indeholdende
64 Kort over Danmark, udført af
Generalstaben.
Til hver Landsdel er indlagt
forklarende Tekst over Egnens
Seværdigheder og Historie samt
en Fortegnelse over de førende
Hoteller.
Paa begge Sider af Teksten er
anbragt Reklamer. Bornholm, der
danner Rosinen i Pølseenden faar
en rosende Omtale, efter Sigende
skrever af Hotelejer Lyngbye, som
benytter Rønne som Udgangspunkt
og skildret Byen og Omegnen
meget udførligt. Det øvrige Bornholm, særlig Nordlandet, gaas der
mere let over, men det er jo ogsaa saa kendt, at det reklamerer
for sig selv!

Bornh. Fugleskydningsselskah
afholder atter i Aar sin aarlige
Fugleskydning paa Grundlovsdagen under de traditionelle Former og venter stor Tilslutning.

Hotel Central
sætter stadig Sindene i Bevægelse. Købro. L Nielsen tilbyder
nu Kommunen en Del af Ejendommen for 12-16000 Kr Paa et ekstraordinært Byraadsmøde i Mandags nedsattes et Udvalg bestaaende af Stationsforst. Kofoed, Vald.
Olsen og Edv. Holm til at forhandle med Ejeren.

Færdselsregler
—0—
i Henhold til Loven af 1923.
Fodgænger! husk, at Gade og Vej
benyttes af Køretøjer, som pludselig
kan komme til Syne; derfor: Se dig
godt For, før du gaar ud paa Kørebanen.
og træd aldrig baglæns ud paa den.
Skal du over Gade eller en Vej, saa
husk at se til begge Sider, før du gaar
ud paa Kørebanen, og gaa saa tværs
over, ikke skraas over Kørebanen.
Læg Mærke til de Tegn, som Kuskene
eller Chafførerne giver: strækker de Pisken eller Haanden ud til Siden, kan
du se, til hvilken Side de vil svinge.
Du skal særlig passe paa ved Gadehjørner og Vejkryds; der kan komme
Køretøjer, som drejer fra den ene Gade
eller Vej ind i den anden.
Gaa aldrig pludselig frem bag om et
Køretøj, men overbevis dig føl st om,
at andre Køretøjer ikke kommer frem
paa den anden Side.
I Byerne hør du gaa paa det Fortov
som du har paa venstre Haand og paa
Landevejen i venstre Side af Vejen, saa
vil du have let ved at se, om Køretøjer
nærmer sig.
Vær hensynsfuld mod andre, saa at
det bliver let for alle at følge Færdselsreglerne, og advar dem, der uforsigtigt
handler imod dem.
Cyklistl Før du er sikker og øvet
bør du aldrig køre paa Gader og Veje,
hvor Færdslen er stærk.
Hvor der er Cyklesti, skal du benytte
den, hvis den ligger paa din højre Haand.
Giv Tegn, forinden du standser eller
drejer til Siden, og husk at dreje i stor
Bue til venstre og lille Bue til højre.
Kør aldrig bagfra forbi andre Køretøjer i Gade- eller Vejkryds.
Kør altid hensynsfuldt og søg at undgaa at tilsprøjte Fodgængere og andre
i daarligt Føre.

Fugle, der ikke bygger Reder.
Det er en almindelig Antagelse, at
alle Fugle bygger Reder — under en
eller anden Form —, naar Foraaret
kommer, og Æglægning og Rugning
normalt begynder. Der er imidlertid
stor Forskel paa Fuglereder, nogle er
saa primitive, at de kuap fortjener
Navn af Rede, andre er kunstfærdigt
bygget og „monteret", og enkelte Fugle
bygger slet ingen Rede. Redens Bygning og Udstyr staar i nøje Forhold
til den Omhu, det er nødvendigt at
skænke Ungerne under deres første
Levetid, de svage og hjælpeløse Unger
faar en lun og blød Rede, godt skæmmet for Slud og Træk, det Afkom, der
kan retirere sig selv, naar det er kommet ud af Ægget, gøres der ikke nær
saa stor Stads af.
Det er en kendt Sag, at Gøgen overhovedet ikke gør sig den Ulejlighed
at bygge nogen Rede, endsige at ruge,
men den har mange Fæller, der slet
ikke er bedre i den Retning.
En Spætteart med et simpelt Hul,
som den hakker iod i et Træ; det tager benved 14 Dage at „bygge" det, og
saa vil den ikke ofre mere Slid paa
den Konto.
Den saakaldte Jordpapegøje laver
heller ikke til til „Barsel", den lægger
sine Æg paa den bare Jord. Steppehønen gør lidt mere ud af det, den
skaber en lille Fordybning i Sandet,
og Megepoden, der lever i Australien,
benytter sig af Muslingeskaller til Rede.
En mærkelig Fugl er «Krokodillevogteren", der lever et meget intimt
Liv med Krokodillerne„ Den agerer
nemlig Tandbørste for Krokodillen, den
hopper ind i Gabet paa den og fjerner
omhyggeligt Igler og andet Kryb, der
maatte have sat sig fast der. Krokodillen finder sig i ,,Tandplejen", og
staar i yderligere Gæld til sin Vogter
deri, at denne ved sine Skrig altid advarer, naar der er Fare paa Færde.
Krokodillevogteren nøjes med Sand til
Rede, og den er ikke særlig trofast med
Rugningen, den kan godt skrabe Sand
over Æggene og forlade den halve og
hele Dage.
Ved Stranden færdes herhjemme en
Mængde Fugle, der gir meget lidt ud
af sin Redebygning, men lægger Æggene mellem Stene og Tang, hvor de
oftest falder sammen med Omgivelserne; Terner og Maager ruger i Kolonier paa Holme og afsides Steder paa
(len nøgne Jord, og heller ikke Viben
skænker Redebygning nogen særlig
Omtanke, men tager til Takke med en
Fordybning eller Fure.

.

KALIGØDNING
Erfaringen viser, at 37 0%o
KALIGØDNING modvir.
ker Lejesæd og giver Sæ,
den en bedre Kvalitet.

Forrelningskonuolulfer
sælges med Firma for kun 8 Kr.
pr. Mille.

Allinge BogtryliKeri

,,e kaar Pen,
v ai Jorden,
L

.•
`

`--•
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KALIGØDNING
Runkelroerne har et meget stort
KALI.Forbrug og giver derfor
ogsaa et stort Udslag tor Til,/
tarse) af KALIGØDNING.

Sager De ell Livsledsagerske,
NI ben gamle tilte icefge, [lufter Ze
jetiboin forbitht,
V1bgang ober Zere,.
bar Ze funbet et 13ar &lo«er, frat
ger bære politiff sillobe eller :Bat, har
Ze Rrenturer tit Gatg efter bi( Ze
løbe faabnime, bar Ze faaet nile
1)jein, ',Garager Ze Zen! Neparatianer, tjat Ze frartet en nb 3-orretning —
tporbaa flat . .ott fan fan bet at vibe,
t)ni le ilfe anetterer i bet .8tab, font
nirfelig tejeg.
„Werbbornholm"

eefe af arte i Worbre ,£) erreb og er
benfor et f orttittligt Vinnueee dat,.
ertb 2:.)ere VInnoneer tit nglorbborntuArti", Zerefon VIrtinge 74.

StRANDHOTELWT
aabner 1. Pinsedag og anbefales det ærede Publikum.
Rimelige Priser.
Fr. Bidstrup.
iste Klasses Varer.

1,9

Kold Strandslot
er aa6ent t ifinsedagene.
471,

eller Reparationer udført, da henvend Dem til

2yg mester ffofiannes !Pedersen,
Havnegade, Allinge. Tlf. 14 1 .

N~i
Specialitet: Jernbeton-Lofter.

En god Lødeko

for udvist Opmærksomhed ved
vort Bryllup.
Gudrun og Ejner Hald.

Til Udvidelse af en gennem 25
Aar oparbejdet Virksomhed søges
privat Laan, stort

Tilbud modtager Bladets Kontor
under Billet mrk. L. 2000".

AI Inihrsel udfares

3ndpakningspapir og roser

samt Svin til Slagteriet a 75 Øre
pr. Stk.
Lukket 12-14 Pers. Bil udlejes.
Tlf. All. 117 y.
A. Engell, Tein.

e

Rejseudgifter maa beregne større Avance
paa en ringere Vare, og sælger denne van
Efterkrav og uden Garanti.

gornitzkas Sog trykkeri,
er De altid sikker paa at _fan Deres Tryksager godt udført til den
billigste Pris og saa vidt mulig omgaaende Levering, Telefon 74.
Indpakningspapir, Økonomruller, Konvolutter & Poser til Fabrikspris

Gardiner
Magasin du Nords Udsalg.
hober De bedst og billigst i

Vi har det store Udvalg og rimelige Priser.
Hvide Gardiner fra 25 Øre pr. Mtr. Bedre Kvaliteter og
moderne Mønstre fra 50 til 1.10 øre.
Ekstra gode frå 150 til 300 øre pr. Mtr.
Smukke creme og ecru fra SO til 350 pr. mtr.
Svære ecru Sejlgarnsgardiner til mange Priser,
Stort Udvalg i moderne Reliefgardiner (drap Bund
med hvidt Mønster) og Dur4gardiner (ecru Bund med
Hvidt) meget smukke.
Knnstsilkegardiner i elegante Farver og Mønstre,
Lys- og vaskeægte, smaa Priser.
Hvide og kulørte Etamluegardiner, tærnede og stri.
bede i meget stort Udvalg, fra 45 øre pr. Mtr.
Creme og ecru Stores i Retermaal 140 Ctm. br. fra
175 øre pr Mtr.
Hvide do fra 125 øre pr. Mtr.
Creme Netstof '170 Ctm. bredt 275 øre
Afpassede Stores fra pr Stk. 175 til 12,00.

Victor Salanck,
~1~effiliffii

Elegante Brevmapper med silkeforede Konvolutter og LuksusBrevpapir med paatrykt Navn for
kun 1,50-2,00 Kr.

Allinge Bogtrykkeri.

Bornholms
Spare- og haanekasses
Afdeling- i Allinge.

Kontortid 9 —12 og 2-4.
Renten af Indskud er paa
3 Mdrs. Opsigelse
Alm. Sparekassevilkaar

4,.5 pCt. p. a.
4
-

Den fikse Sko
faas til en rimelig Pris hos

Slagleriels tidslig, Allinge,
Friske Varer Onsdag og Fredag.
Fersk Flæsk, Karbonade. Mørbrad.
Medisterpølse, Fars.
Bayerske Pølser, Knækpølser
Røget Medisterpelse og Sylte.

hjemmesmeltet Fedt,
Forskelligt Paalæg.

Dina Sørensen, Tlf. 38.

Flexo Urglas.

'
141

1,~ ikke knuses.

flig

hvor der altid vil være Lager af alle gangbare Mærker og Kvaliteter
i Flødeis, Vi anbefaler Publikum at henvende dem til nævnte Depot,
som er aabent fra 8 Form. til 10 Aften.
Ærbød igst.

Bornholms iscreme-Fabrik.

Vil De have Fart i Omsætningen?
Hvad hjælper det at Lageret er fuld af Varer,
naar Butikken mangler Kunder.
Den store Omsætning til en lille Avance giver den store Kundekreds,
naar der averteres i

„NORDBORNHOLM".

blubl GilffimilodI8j eg fidapilmmi-Fodiki repareres
og forsaales,
Selv de vanskeligste Reparationer udføres med Garanti.
Telefon 804 E. Løvgreen Telefon 804

Vulkaniseringsanstalt, Rønne.
NB. Et Parti brugte Dæk 29 x 4.40, 29 x 4,50, 29x4,75 sælges billigt.

anbefaler sig med fersk og røget Flæsk, norbrad ogli.arbo linde
hjemmelavet Fars, Medtster, Sylte, Leverpostej ug Lungepølse. Alt i
og konserves.
Friske Slagterivarer Onsdag og Fredag.

Johanne Hansen TIL 45,

Lejlighed

Allinge Messe

til Leje fra 15. Juni.
Jacob Larsen, Allinge.

ved Th. Holm.

En brun Hund

Borgerforeningen

er bortkommen. Oplysninger be- •
afholder ordinær Generalforsamdes sendt til Lindesgaard.
ling paa Forsamlingshuset Hammershus d. 26. Maj (3. Pinsedag)
Kl. 8.
Bestyrelsen.
Udpantning for 10. Termin, Skat
(April Maaned) samt Statsskat for
2. Halvaar 1930-31 vil blive paabegyndt Tirsdag d. 26. ds., saaen stor Frugthave og Hønseri
fremt Skattebeløbet ikke er inder til Salg, samlet eller delt.
betalt forinden.
Maler Nielsen, Storegade.
Allinge-Sandvig Borgmesterkontor, den 16. Maj 1931.
M. Bloch.

Udpantning.

Et 4 Fags Hus,

Paa Gornitzkas Forlag

Allinge Kalkværk.
Tirsdagen 26. Maj
friskbrændt Kaik.

Personkørsel udføres til meget
nedsatte Priser.
L. Sommer, Munkegd.
Tlf. Allinge 124y.

Kalkunaeg

er udkommen:

Fører over Hammershus
Ruiner.
Dansk og tysk Udgave 50 Ø.

Bornholmske Folkedanse,
samlede af Lærer H. P. Kofoed,
Pris 3 Kr.

Med Kajak gennem
Europa. Pris 5 Kr.

er til Salg hos Frigaard, Tein.
Tlf. Allinge 68 y.

4 prægtige Gylter,
ren Landrace, er til Salg.
H. Knudsen, Aaløkke, Rø,

2iografen.
Drammenes Vals.

Ny lukket Bil

, udlejes.
L. P. Olsen, ved Tejn St.
Tlf, All. 59 kan foreløbig benyttes

.
.
.
*
L

Intet Blad
Iymffer Deres
Kundekreds
bedre end
Nordbornholm!

BRØDRENE ANKER, HASLE
JERN4TollERI 3c 31A8KINFABRIK.

Forbliver
Lad Dem Ikke nole med Efterligninger

Ajlepumper = Vandpumper - Var nritvands=AnIfeg,

Forlang det 1-Aars-Garantimaerke ties :

Alfr. Mlchelsen
Allinge

/4

Alle Tryksager

Slibning.

saasom

R.Ngninger, Meddelelser, Konvolutter,
Dags-Dato, Vekselblanketter,
Visitkort og Takkekort,
Love ug Regnskaber,
Sange og Salmer,
Medlemskort
leveres bedst og billigst fra

Alle Slags Knive, Sakse ø. 1.
slibes solidt og billigt.
A. Liljeroth, Søndergade

Nu er Bet 3stib!
Flødeisen fra
Mejeriet Kajbjerggaard
bringes i Erindring.
Alle gangbare Sorter haves.
Vore øvrige Mejeriprodukter anbf.
Forlang vor Flaskefløde.

AILS. gymusliklorophig
afholder Medlemsbal 2. Pinsedag
Kl. 8 paa Christensens Sal.
Bestyrelsen.

Slagteriets Udsalg paa Lindeplads

Hos mig faar De et godt
Gardin til en billig Pris, og
jeg har et mægtigt Udvalg,
saa at De let finder noget, der
passer Dem.

Tysk Tonefilms-Operette med
Villy Fritsch og Lillian Harvey
i Hovedrollerne.

fra Bornholms Flødeiscreme-Fabrik.
Hr. Chr. Jørgensen, Allinge, Tlf. 144,

Gymnastik i Olsker Forsamlingshus hver Tirsdag. Drenge Kl. 7,
Karle Kl. 8.

Søndag Aften Kl. 8
atI11111111»,

Fløde-Iscreme
1 Anledning af den stadig større Efterspørgsel efter vor Flødeis
i Allinge-Sandvig har vi oprettet et Depot hos

14. Kreds.

Automobilkorsel.

C. Larsen, Vestergade,

Nu er Tiden inde til at forsyne sig med

Gardiner.

En 2 Værelsers

2000 Kr.

Xvorfor Re6e [Tryksager
hos omrejsende Agenter, der paa Grund af

aabner 1. Pinsedag.
Hjertelig Tak

AIN■
1~~

Tegning og
Overslag
gratis.

Afholdshjemmet i Sandvig

8 Aar, 10 Kvt. 3 Tom, samt Seletøj og Vogne er til Salg eller
Bytte med en Lødeko.
Peter Hansen, Leghej, Olsker.

er til Salg.
Mogensen, Enesgaard.

Reiner.

ønsfier Byggear6ejde?

En rod Hoppe

Allinge

Allinge BogtryKKeri
Lksempl. af Bogen

Undertegnede bestiller herved

2ornfiolms Befrier.
Prisen er 5 Kr. — at betale ved Bogens Modtagelse.
Navn :
Adresse .
Udklippes og indsendes til K. E. S. Koefoed, Sandvig.
Befordres som Tryksag af Postvæsenet (4-5 øre).

Skærevi

OptsendnIngsbrænde altid paa
Lager, billige Priser.
bliert Hansen.
Tlf. 29.

a
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Deres Tryksager illmge Bogtrykkeri

Den ideelle Hustru. Forts.
Ja, Frue! sagde han og tog sig eftertænksom til Huen : det er nu ikke saa
let at svare paa . . . skønt ! jo – det
vigtigste er alligevel, at Konen kan faa
Pengene til at slaa til fra Lørdag til
næste Fredag . . det er det, det hele
kommer an paa, Frue, – har man stadig Plagerier og Bekymringer af den
Art og skal man gaa og undre sig over,
at Familien inde ved Siden af kan klare
sig saa pænt med Indtægter, tier ikke
er større end ens egne . . . saa ender
det med at man søger at forklare Konen Situationen – og hun svarer igen
. . . og saa er det gaaende . . . jo, jo
Frue – Økonomi: det er det afgørende – det kan De godt stole paa!
Det kunde jo tyde paa det ene og
det andet . . . Bageren havde ganske
vist ikke erklæret. at hans Kone var
uøkonomisk – men han havde heller
ikke rost hende i saa Henseende . . .
det lød, ærligt talt, lidt pessimistisk !
–
–
Den unge Bankfuldmægtig satte mig
imidlertid straks i bedre Humør:
– Jeg kunde fortælle Dem Hundrede gode Træk om min Kone – hun
er simpelthen en Engel ! Aldrig unødvendig Vrøvl, aldrig en utaalmodig
Bemærkning, fordi man kommer en
halv Time for sent til Middag . . . vil
jeg ud en Aften – ja, saa ønsker hun
mig god Fornøjelse og kysser mig til
Farvel . . vil hun i Teater med en Veninde, saa tager jeg en Bog og en Pibe
og venter, til jeg kommer hjem ; kort
sagt: vi er lykkelige!
Dette var jo helt opmuntrende at
høre. Den næste. jeg spurgte var Redaktøren af et stort Dagblad :
– Den ideelle Hustru ? sagde han
lidt undrende . . . ja lad mig se mine Erfaringer i saa Henseende . .
naa, ja ! den ideelle Hustru maa forstaa at skelne mellem det væsentlige
og Bagatellerne – maa kunne indse,
at en Mand har andre Interesser og
Synspunkter end en Kvinde . . . men
eftersom Kvinder altid hænger sig i
Bagateller, vil det antagelig være vanskeligt at finde eller opdrage Idealet !
god Morgen, Frøken !
Et pessimitisk Livssyn – og lidet
smigrende for Kvinden ! Jeg gik op til
min Læge – hos ham ventede jeg at
faa at godt og fornuftigt Svar.
– En Mand maa, for at kunne yde
sit bedste, have et ordnet, komfortabelt,
roligt Hjem. Den Kvinde, der skal forestaa et saadant Hjem, maa i fysisk
Henseende være fuldt ud sund og ligevægtig . . „Nerver" ødelægger altfor
mange Ægteskaber. Faa Kvinder tager
tilstrækkeligt Hensyn til deres eget
Helbred . . . de er næsten for ærgerrige : vil paa een Gang være Husmødre,
Mødre. dygtige Bridgespillere, straalende Selskabsstjerner og jeg ved ikke
hvad – Resultatet bliver da ogsaa som
oftest et nervøst Sammenbrud, der som
Regel har Ægteskabets tilsvarende til
Følge. Kunde jeg faa alle gifte Kvinder til at indse dette, vilde de fleste
Ægteskaber blive lykkelige – og jeg
personlig miste det meste af min Praksis. Men : kort sagt – den ideelle Hustru er den sunde Hustru . . . derom
kan De være ganske overbevist.
– – –
Hvordan den ideelle Hustru skal
være ? lo den unge Fyr, der bestyrer
Grøntforretningen, hvor jeg foretager
mine Indkøb: hun skal være »krøllet«
. . . naturligvis! Hjemme var vi min
Mor og tre Søstre – de havde allesammen kedelig glat Haar – og enten
saa man dem om Morgenen med Negligekapper eller med Ilaaret strittende
af Papillotter og Krøllenaale . . . næ'
giv mig en rigtig Krøltop til Kone, saa
skal jeg være vel tilfreds!
– –
En af mine Bekendte blev for nogen
Tid siden anmodet om at deltage i en
Ekspedition til Central-Afrika. Han
havde kun været gift eet Aar og sammen med sin Hustru var han i Færd
med at planlægge en Automobiltur
gennem Europa, da dette Tilbud naaede ham. – Skønt hun havde glædet
sig som et Barn, lod hun ikke et øjeblik sin Skuffelse komme til Orde hun talte ikke om Sygdomme og Farer, om alt det, der truede hendes Mand,
hvis han fulgte Anmodningen. Tværtimod talte hun interesseret med ham
om alt det store, han skulde opleve
– og, hvad der var allerklogest : hun
lagde et „Program" for sin egen Tid

medens han skulde være borte – forham, hvorledes hun vilde dyrke
Sport, Forretning, selskabelige Interessvir – fik ham i det hele taget til at
for .taa, at ht.n ikke havde til Hensigt
at Sidde hjemme i Sofahjørnet tudende og ængstelig som et forkælet Dukkebarn. Jeg kan ikke spørge ham, som
jeg har spurgt de øvrige – men jeg
ved hvorledes hans Svar vilde lyde.
– –
in Forretningsmand, jeg senere paa
Dt gen talte med, betroede mig følgende :
– Min Kone er mig en uvurderlig
Hjælp; jeg har meget daarlig Tid til
at læse, men hun sørger for, at de
Minutter, jeg kan afse, bliver anvendt
paa den mest hensigtmæssige Maade
. . hun giver mig en kort Oversigt
over en Bog og læser de vigtigste Kapitler for mig; hun fortæller mig koncist om de for mig mest betydende
Artikler fra de forskellige Tidsskrifter,
hun sætter Mærke ved de Linier i Dagbladene, jeg nødvendigvis maa læse,
og ved Middagsbordet taler vi sammen
om de forskellige Problemer og Spørgsmaal. Hun er en ideel Hustru der sparer, mig for mange Timers Arbejde
dagligt.
–
Endelig spurgte jeg en ældre Grosserer, som har gjort sine Erfaringer
her i Livet. Han paastod, at netop hans
Hustru var den ideelle Ægtefælle . . .
„fordi hun havde Temperament !" - Ja, jeg mener det ! forklarede han
alvorligt . . . „i mit første Ægteskab
lærte jeg fuldt ud, hvad det vil sige
at leve sammen med een af disse altid
ledende Kvinder, der gaar rundt med
en englelig, forsagende Mine en hel
Uge – en Mine, der siger saa meget
som „jeg er dybt, dybt saaret men jeg søger at tilgive Dig." -„Nej min nuværende Kone siger sin
Mening med det samme . . . saa taler
vi ud om Tingen og dermed er det
forbi. Jeg foretrækker en Dags Tordenvejr for en Uges Regndis !"
M. P.
Til ovenstaaende skal Redaktionen
ikke fremsætte Kommentarer – vi finder blot, at Emnet er interessant . . .
og at det her er belyst paa en ganske
underholdende Maade. Saa staar det
iøvrigt enhver frit at drage sine private Slutninger af Diskussionen.
Red.

Kalksalpeter.
Chile Salpeter,
Superfosfat.
Kaligødning,
Nitrophoska
og sælger samme til laveste Dagspris.

Nordludols
Er der Røg
i Køkkenet?

i

Lad et af vore moderne
Reguleringskomfu i er erstatte Deres gamle. uøkonomiske Komfur. Se
vort Lager af moderne,
billige Komfurer. - Priserne er meget nedsatte.

e

Flexo Urglas
Kan Ikke knuses

1)erlerende

anmodes høfligst om at indsende vort Tilgodehavende for Annoncer
paa tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14146, hvilket er den
billigste og bekvemmeste Maade. Alle Indbetalingskortets 3 Dele maa
være udfyldte ved Indbetalingen, men Deres Postbud vil være Dem
behjælpelig hermed og modtage Beløbet 4- 5 Øre i Porto mod Kvittering paa Postbeviset.

»e «iver tilfreds
med den Klædning, De faar hos mig.
»)». I. Klasses Skrædderi og fineste Pasform. -4(-((((«
Klædevarer og Prøver forefindes.

C. 5osefsen.

Lad Deres Tøj reparere og presse hos mig.

Tlf. 28.

koioed & Mortensens Byggeforretning
Ligtøj og Ligsenge.

Ligkistelager.

Ordning af Begravelser

Telefouer 77 og 79.

Møllers Bogbinderi
Tlf. 865.
Chr. Diderilisen, Rønne.
Tlf. 865.
Indbinding af Beger. — Protokolfabrik. - Papirvarer.
I. Kl. Arbejde. — Rimelige Priser. -- Hurtig Levering.
Leverandør til Biblioteker, Foreninger og Øens største Forbrugere.

Skal De bygge?
Forlanger De første Klasses
Materialer ogsaa i Støbegods,
saa køb Deres Forbrug hos
os. Vi fører Landets mest
anerkendte Fabrikata paa
Lager i rigt Udvalg.

PRODUKTEN

Sommersfio
i et meget stort Udvalg, mange
Mærker og Farver. Hvide og graa
Sko 1,85 pr. Par.

PRODUKTEN.

L, Larsen, Allinge Forltejsmagasin,

Pinsesko.
Ny hjemkomne moderne HerreDame- og Børnesko sælges her til
meget rimelige Priser.

Xar

L. Larsen, Allinge Foiltejsmagasin

giskere.

grevet vor anerkendte

XaRfernis Spejlglans?

L. Larsen, Allinge Fodtøjsmagasin.

Spejlglans tørrer fuldstændig haardt og klæbefrit i Løbet af
6-8 Timer og er meget modstandsdygtig mod Slid.
Ferniser med Spejlglans og De faar lyse og
holdbare Gulve. — Faas kun i

Hotel Hammersti.

Yrodukten.

En god og stærk Støvle 17"
med Træbund. Pris 20 Kr. anbefales

Restauranten anbefales.
Ærb.
Moderate Priser.
J. P. MØLLER.

mejeriet
Najtijerggaard.
Forbliver klare],
Lad Dem ikke neje med Efterligninger
Forlang det I - Aars-Garantimærke hos :

Conrad Hansen
Allinge

Alle Slags Roefrø!
Barresfrø VI,
Kaafrabifrø,
oster-Sundom,
Fynsk Bortfelder
Tankard.
Grey Stone,
Gulerodsfrø,
Rødbedefrø,
Havegræsfrø
God Blanding.
Gode Varer.
Billige Priser.

Nordludeis llaildeishus,

peb danske Varer
og De gavner det
danske Landbrug og
Industri og skaffer
Arbejde til Landets mange arbejdsløse.

Vi har rigeligt Lager af

Alliogc

31(reri

Optten.dningsbneude altid paa
Lager, billige Priser.
Tlf. 29.
Geert Hansen.

Køb Deres Forsyning
af Mælk og Fløde
fra vore Vogne og Udsalg.
Mælken er renset og er taget
fra Besætninger, der har bestaaet
Tuberkulinprøven.
Forlang vor Flaskefløde hos
Deres Handlende.

Traadvæv
og Piggetraadt,- -2
haves paa Lager i stort Udvalg og til billige Priser.

Vi anbefaler os mi til Foraarssæsonen med et stort Udvalg i
alle Slags Malervarer.
Saavel tørre Farver som Oliemaling, færdig til Brug, føres i mange forskellige
smukke Farver, ligesom vi ogsaa har et
stort Lager af olierevet Zinkhvidt, Tilanhvidt
og Blyhvidt, Malerfernis, Gulvfernis, Tørrelse, Terpentin og Lakfernis.
Malervarer er i Aar saa billige som de
ikke har været i mange Aar.

igutofiersel.
Ny lukket 4-5 Pers. Bil udlejes
Vognm. C. P. Pedersen,
Nygade, Allinge Tlf. 133.
Aktieselskabet

Hasle Bank
modtager Indskud paa Indlaansbog og Folio, Terminsydelser til Kreditforeninger,
ordner Kreditlaan m. m.

grodukten.

Overretsnagteror

Jac. Jensen.
Inkassationer, Ejendomshandler. Dokumentskrivning, Dodsbobe ha udhug ni v.

Kontor i Allinge:
(Bogtrykker Gornitzkas Ejendom).
Træffes personlig hver Fredag Kl. 11-1

Al Slags Dameskrldersyning
udføres godt og billigt.

Gunhild Jørgensen, Brogade.

Produkten.

•
•

Hasle
Kalkværk __

a•i••••••••••■••••••••

Altid frisKbr. Kalk.
Brændt Gødningskalk er den bedste.

Forlang Tilbud.
Tlf. Rønne 393
Tlf . Hasle 102.

Fine lærredsprægede Servietter
leveres falsede og med paatrykt Navn for Kr. 7,50 pr. Mille.
Mønstrede Stjerne-Duge til Restaurations og Kaffeborde i Ruller
a 94x2500 cm kun 4 Kr. — Ingen Vask mere !
Al Hotelreklame udføres billigst i Allinge Bogtrykkeri,

